
GP POWERBANK PB360 
 

Οδηγίες φόρτισης 
1. Συνδέστε τον φορτιστή απευθείας με την παροχή ρεύματος.  Μην 

χρησιμοποιείτε επεκτατικά καλώδια. 
2. Μπορεί να φορτίσει μόνο μπαταρείες GP NiMH σε ζεύγη.  Μεγέθη όπως 

ΑΑ και ΑΑΑ μπορούν να φορτιστούν ταυτόχρονα.  
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στον φορτιστή σύμφωνα με την πολικότητα.  

Αποφύγετε ανάποδη πολικότητα. 
4. Μην φορτίζετε μπαταρίες ίδιου μεγέθους αλλά διαφορετικής 

χωρητικότητας. 
5. Οι κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες (LED) θα παραμείνουν αναμένες κατά την 

διάρκεια της φόρτισης.  Μόνο όταν αποσυνδεθεί ο φορτιστής ή 
απομακρυνθούν οι μπαταρίες θα σβήσουν οι λυχνίες. 

 
Προσοχή 

1. Οι καινούργιες μπαταρίες χρειάζονται τουλάχιστον 2 με 3 επαναφορτίσεις 
για να έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση. 

2. Εάν οι μπαταρίες δεν χρησιμοποιηθούν για παραπάνω από 1 εβδομάδα 
πάντα να τις επαναφορτίζετε πριν την χρήση τους. 

3. Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε βροχή, χιόνι ή ακραίες καταστάσεις 
4. Φορτίζετε μόνο μπαταρίες GP Nickel Metal Hydride.  Άλλοι τύποι 

μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά. 
5. Μην τοποθετείτε μπαταρίες άλλων τύπων όπως αλκαλικές, λιθίου κα. 

στον φορτιστή. 
6. Απομακρύνετε τις μπαταρίες από τον φορτιστή εάν δεν πρόκειται να τον 

χρησιμοποιήσετε για αρκετό καιρό. 
7. Μην βρέχετε, καίτε ή αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή και τις μπαταρίες. 
8. Εάν η απόδοση των μπαταριών έχει μειωθεί αισθητά τότε πρέπει να τις 

αντικαταστήσετε. 
9. Ο φορτιστής πρέπει κατά την διάρκεια της φόρτισης να είναι 

τοποθετημένες οριζόντια ή κάθετα. 
10.Θερμοκρασία φύλαξης μπαταριών: -20°C έως 35°C 

Θερμοκρασία λειτουργίας φορτιστή: 5°C έως 45°C 
11.Ο φορτιστής δεν είναι προορισμένος για χρήση από άτομα με μειωμένη 

αντίληψη και παιδιά εκτός και αν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους. 

 
Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα σκουπίδια, χρησιμοποιείστε 
τους κάδους ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με την εταιρεία 
ανακύκλωσης συσκευών σχετικά με τα σημεία περισυλλογής.  Εάν οι 
ηλεκτρικές συσκευές δεν ανακυκλώνονται τα όποια επικίνδυνα 

συστατικά που τις αποτελούν μπορούν να διαρρεύσουν στα υπόγεια νερά και να 
μπούν στην διατροφική αλυσίδα βλάπτοντας την υγεία σας και την ευημερία 
σας. 
 
 


